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DET VAR VIGTIGT FOR OS, AT VORES
TEAMBUILDING HAVDE VORES
VÆRDIER I CENTRUM
LEO PHARMA
er en førende global lægemiddelvirksomhed med speciale inden for
dermatologi og koagulation. I mere
end hundrede år har virksomhedens
produkter forbedret livskvaliteten
for millioner af mennesker over
hele verden. Hovedkvar teret ligger
i Danmark, og virksomheden har
ansatte i 54 lande. Produkterne bliver

SIRIUSPARTNER
tilgang skaber stærkere erkendelse
end en teoretisk. Forskning
dokumenter, at mennesker
der bevæger sig og aktiveres i
forbindelse med undervisning, lærer
lettere. Samtidig huskes det lærte
i betydeligt længere tid, når det
kombineres med oplevelser”.

HVORDAN HAR SIRIUSPARTNER HJULPET JER?
medarbejdere. Hver gang er det foregået i naturen, langt væk fra de vante, trygge
omgivelser på kontoret. Det er naturligvis en stor omvæltning pludselig at stå midt i
en skov kun udstyret med en sovepose og et regnslag. Men det gør hele forskellen,
for pludselig har man i den grad brug for, at få samarbejdet til at fungere, hvis man
skal gøre sig forhåbninger om at få en rimelig nattesøvn. Tingene bliver ligesom mere
nærværende og presserende.”

HVAD VAR FORMÅLET MED TILTAGET?
”Formålet var at styrke sammenholdet - altså skabe stærke, high-performance teams.
Det handlede dog i lige så høj grad om at blive klogere på hinanden og opnå en større
accept af hinandens forskelligheder. Man ser pludselig nye sider af kollegaerne, og
ens styrker og svagheder træder tydeligere frem, når man skal begå sig i et helt nyt,
udfordrende miljø. Det bliver fx meget tydeligt, hvornår vi arbejder bedst sammen, og
hvordan den enkelte reagerer under pres. Den viden kan bruges direkte hjemme på
kontoret, for når man kender hinandens signaler, kan man også lettere tage hensyn
til hinanden.”

HVAD HAR I FÅET UD AF TILTAGET?
”Ud over at vores samarbejde er blevet styrket, så er vi blevet langt bedre til at sætte
delmål og fejre sejrene undervejs. Det er enormt vigtigt for motivationen at kunne
stoppe op ind imellem og klappe hinanden på skulderen. Seancen har også givet
mig som leder et unikt indblik i mine medarbejdere. Det var tilrettelagt sådan, at
medarbejderne på skift havde ansvaret for de opgaver ...

TEAMBUILDING

fortsat fra forsiden

EVENT
SiriusPartner sikrer, at jeres event
bliver noget helt særligt.
Vi sørger for spændende og
mindeværdige teamaktiviteter, hvor
du og dine kollegaer får mulighed
for at opleve jer selv i helt nye
samarbejdssituationer.
Det styrker jeres fællesskab og giver
ikke mindst en masse gode historier,
som I kommer til at tale om i mange
år frem.
Vi har mange års erfaring med at
skabe meningsfulde og udviklende
events for små og store grupper. Hvad
enten det er til lands, til vands eller i
luften, garanterer vi, at alle kan være
med, og at alle får en vigtig rolle i
øvelserne.
Vi skaber kort sagt rammen for
positive og lærerige oplevelser...

som SiriusPartner stillede dem - og jeg har set mange eksempler på, at
medarbejdere, der er tilbageholdende til hverdag, pludselig træder i karakter og
udviser stort overblik. Det bliver tydeligt, hvem der har de brede skuldre og det gode
overblik i pressede situationer.”

HVORDAN TILRETTELAGDE I FORLØBET?
”Vi tilrettelagde forløbet i tæt samarbejde med SiriusPartner. Det var vigtigt for os, at
vores teambuilding havde vores værdier i centrum. Vi ville gerne have medarbejderne
til at arbejde med dem i praksis, så det blev tydeligt, hvordan vores værdier også
præger vores måde at arbejde sammen på. SiriusPartner lagde derefter en plan for
de to dage med øvelser, der havde direkte afsæt i værdierne.
To måneder efter seancen valgte vi at samle deltagerne igen for, sammen med SiriusPartner, at evaluere erfaringerne og diskutere, hvordan de har påvirket samarbejdsmiljøet til daglig.”

HVAD ER VIGTIGT, NÅR MAN SKAL I GANG MED
TEAMBUILDING?
”Skal man arbejde med teambuilding, er det min klare holdning, at det skal gribes
professionelt an. Det skylder man simpelthen medarbejderne. Styrken ved SiriusPartner er deres mange års erfaring i branchen og ikke mindst deres evne til at holde
en rød tråd igennem hele forløbet. Enhver øvelse tjener et formål, og SiriusPartner er
dygtige til hele tiden at samle op på erfaringerne og relatere det til hverdagen. Det er
altafgørende, for hvis ikke hver eneste medarbejder forstår formålet, så kan det nemt
skabe frustrationer og i sidste ende løbe af sporet.”
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